C/Major, 13
• 25430 Juneda (Garrlgues)
Tel. 973 150014 • Fax. 973 151054
Ale: ajuntament@juneda.cat • Web: www.juneda.cat

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ XXXV CONCURS DE CASSOLES DE TROS
Juneda, 19 de maig de 2013
Empleneu la butlleta d’inscripció amb el nom de la vostra colla i el nombre de participants que sereu.
Si cal, especifiqueu la mateixa información de les colles amb les quals vulgueu estar junts.
Un cop emplenada, porteu-la a “La Caixa” o a CatalunyaCaixa, on haureu de fer el corresponent
pagament.

NOM DE LA COLLA:

NOMBRE DE PARTICIPANTS:

COLLES AMB LES QUALS VOLEU ESTAR JUNTS:
Nom de la/les colla/es:

Nombre de participants:

DADES PERSONALS:

NOM: _____________________________________________________________

TEL. CONTACTE

A/E:

PREU d’inscripció: 10 € / parcel·la
Es facilitaran gratuïtament taules i cadires per dinar a l’ombra de la banqueta i es lliuraran per ordre d’inscripció i fins
exhaurir existències.
INDIQUEU EL NOMBRE DE CADIRES QUE NECESSITEU:
• Es donaran les parcel·les per ordre d’ingrès bancari i es publicaran al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament dos dies
abans del concurs.
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